
      

Raiffeisenbank President Masters Invitational 
Karlovy Vary, 24. až 26. září 2021 

 

Všeobecné propozice 
 

1. Status:   ČGF pořádá President Masters Invitational jako vyvrcholení své turnajové sezóny 
 
2. Podmínky:  Hraje se podle Pravidel golfu, platných Řádů ČGF, platné Hard Card ČGF a Místních pravidel  

hostitelského hřiště 
 
3. Termín, hřiště: 24. až 26. září 2021, Karlovy Vary 
 
4. Kategorie, odpaliště:  Muži – bílá; ženy – modrá 
 
5. Způsob hry:   3x18 jamek bez cutu, hra na rány bez vyrovnání, hraje se na úpravu hendikepu 
 
6. Kapacita:   42 hráčů + 21 hráček na pozvání prezidenta ČGF, přičemž pozvánku do turnaje  

automaticky získávají následující čeští hráči a hráčky v tomto pořadí: 
 

• vítěz a vítězka MM ČR ve hře na jamky 2021 – Dýšina 

• vítěz a vítězka NM ČR kadetů 2021 – Mstětice 

• tři nejlepší hráči a tři nejlepší hráčky v MM ČR dorostenců 2021 – Kaskáda 

• tři nejlepší hráči a tři nejlepší hráčky v MM ČR juniorů 2021 – Kaskáda 

• vítěz a vítězka MM ČR MID-amatérů 2021 – Černý Most 

• tři nejlepší amatérské hráčky v Czech Ladies Challenge 2021 - Konopiště 

• tři nejlepší amatérští hráči v Golfadvisor.golf Czech Open 2021 - Beroun 

• tři nejlepší hráči a tři nejlepší hráčky v MM ČR ve hře na rány 2021 – Kunětická Hora 

• 15 nejlepších hráčů a 5 nejlepších hráček v celkovém pořadí RB CGAT 2021 
 

Další hráči a hráčky do celkového počtu 63 budou pozváni vedením Technického úseku STK ČGF  
ze seznamu přihlášených. Do turnaje mohou být přijati také pozvaní zahraniční hráči či profesionálové 

 
7. Časový plán:   1. den (pátek 24. září): 

postupný start od 8.00 hod. v tříčlenných skupinách z jamky č. 1; muži, ženy (skupiny losem) 
2. den (sobota 25. září): 
postupný start od 8.00 hod. v tříčlenných skupinách z jamky č. 1, ženy, muži (best players first) 
3. den (neděle 26. září): 
postupný start od 8.00 hod. v tříčlenných skupinách z jamky č. 1, muži, ženy (best players last) 
vyhlášení výsledků President Masters Invitational, předání cen 

 
8. Vklad:   1.200 Kč 

Proti vkladu je hráči poskytnuta hra a občerstvení na hřišti. Po dohrání finálového kola bude pro 
hráče připraven oběd formou rautu 

 
9. Vítězství:   Vítězem turnaje je hráč/hráčka s nejnižším součtem ran brutto po 54 odehraných jamkách;  

v případě rovnosti součtu ran se o pořadí na prvním místě rozhodne v rozehrávce Sudden‐Death  
na jamkách určených Soutěžním výborem, a to ihned po dohrání příslušné kategorie. O pořadí  
na dalších místech se rozhodne podle Podmínek soutěží ČGF (Hard Card ČGF) 

 
10. Žebříčky:  Turnaj se započítává do WAGR, Oficiálního amatérského žebříčku ČGF a Mládežnického žebříčku ČGF 

 
 
 
v Praze dne 9. září 2021      Aleš Libecajt   Luboš Klikar 

ředitel turnaje   hlavní rozhodčí 


